
пРотокол Jtg 308-2l

засiдання KoMicii з перевiрки знань
з питань охорони працi

25.06.202l р.

ЧлeHiB KoMicii:

Смолянця В.С. - засryпника нач8Jrьника вlддlлу нагляду на

виробницгвi i на об'скrах пiдвищенноi небезпеки

управлiння нагляду в промисловостi i на об'скгах
пiдвишенноТ небе]пеки Головного управлiння
,Щержпрачi у КиiЪськiй областi

Гнатюка о. I. _ головного державного tнспектора Bllцl.Ty нагляду у
булiвничтвiупраыliння наглялу в лромисловостi i на

б'екгах цiдвишеноi нсбезпеки Головного

управлiння ,Щержпрачi у КиТвськiй облачгi

- засryпника керiвника департаменry з охорони працi
Федсрацij профспiлок УкраТни, (за зголою)

м. Киiв

Мацiяшка В.А.



створена на пiдставi наказу Головвого управлiвня Держпрацi ло киiвськiй областi вiдl ],об 2l
р. Nе 2482- р. 

j\Ъ - перевiрила знання васryпних законодавчих та нормативно-правових aKTIB з

охорони прачi:

Впмоги щодо безлеки та захисry здоров'я працiвникiв пiд час роботи з екранними
пристроями (НПАОП 0.00-7, l5-18); Iнструкчiя з охорони прачi пiл час утримання
центрмiзованих сцliлочних перволiв (НПАОП 63.21-5.01-08); Правила безпеки для
працiвникiв залiзничного траяспорry на електрифiкованих лiнiях (НПАОП 60.1-1,48_00);
Правила безпеки працi ,tця працiвникiв залiзничних станцiй i вокзалiв (НПДОП 63,21-1.12-07);
Правила безпеки при виробництвi та споживаннi продуктiв роздiлення повiтря (НПАОП 0 00-
l 65-88); Правила безпеки систем газопостачання (НПАОП 0.00- l ,76- 1 5); Правила безпечноi
ехсплуатацii електровозiв, тепловозiв та моторваговного рухомого складу (НПАОП бЗ 2l - ] , l7-
08); Правила будови електроустановок, Електрообладнавня спецiальних устаяовок (НПАОП
40,l - l,32-0l ); Правила будови i безпечноi експлуатацii лiфтiв (}IПАОП 0.00_ 1 ,02-08); Правила
охорони працi на автомобiльному транспортi (НПАОП 0,00- l ,62- 12): Правила охорони лрацi
пiд час вантажно-розвантажувiцьних робiт (НПАОП 0,00-1.75-15); Правила охорони лрацi пiд
час виконання робiт на висотi (НПАОП 0.00-1,l5-07); Правила охорони прачi пiд час
експлуатацii ваятажопiдiймальних KpaHiB, пiдiймальних пристроТв i вiдповiдного обладнаяня
(НПАОП 0,00-1.80-]8); Правила охоропи працi пiд час експлуатацii водопровiдно-
каналiзацiйних споруд на з.Lлiзничному транспортi (НПАОП 60,1-1.01-04); Правила охорони
працi пiд час експлуатацii навантажувачiв (НПАоП 0,00- 1.83- 18); Правила охорони працi пiд
час експлуатацii обладнання, що працюс пiд тиском (НПАОП 0,00- l ,81-18); Правила охорони
працi пiд час експлуатацii тепломеханiчяого обладнання електростанцiй, теллових мереж i
тепловикористов).ючих установок. (НПАОП 0,00- 1,69- l3); Правила охорони працi пiд час
зварювання металiв (НПАОП 28.52-1.31- 13); Правила охорони працi лiд час роботи з
iBcTpyMeHToM та пристроями (НПДОП 0.00-1.71- 1]); Типова iнструкцiя з органiзацii беlпечного
ведення газонебезпечних робiт (НПАОП 0.00-5,l 1-85) у насryпних працiвникiв:
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Аоп бз_21-1.17-0Е
п 6] 21-5 0I-08

голова koMicii

Члени KoMiciT:

тахlвськии

олянець В,€.

тюк o.I.

ко В.А

дm.ллчl: 25 06202l


